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Садржаји програма Број
часова Начин и поступак остваривања програма Активности у образовно-васпитном раду

Заједничке активности и интересовања у
школи и ван ње (изласци, договори,
преузимање одговорности у договореној
ситуацији); договор и узајамно поштовање
међу члановима породице, као и према
другим особама; изражавање обавезе,
забране, недостатка; корелација предмета
и школског садржаја; образовни систем у
другим земљама

8 - Разговор о школи
- Изражавање допадања/недопадања
- Читање о различитим врстама школа широм света
- Слушање школских обавештења
- Представљање себе и других
- Поздрављање
- Молбе и изрази захвалности
- Постављање и одговарање на питања
- Именовање активности
- Изрицање забране и реаговање на забрану
- Исказивање извињења и оправдања

- Ученици слушају и реагују на команде наставника
или са СD (слушај, напиши, повежи, одреди)

- Ученици извршавају прочитана упутства и наредбе
- Ученици посматрају фотографије у уџбенику и

објашњавају шта на њима уочавају
- Слушају текст са СD. Бележе појединости.
- Ученик у неколико реченица изражава своја

осећања, мишљење и ставове аргументујући их
користећи познату лексику и морфосинтаксичке
структуре

- Ученици читају реченице и проверавају шта су
запамтили.

- Ученици класирају и упоређују појмове
- Ученици слушају са СD па затим понављају кључне

речи (Кеу Words)
Вршњачка комуникација и људска права
(толеранција, разумевање, хуманост);
употреба информација из медија и јачање
медијске писмености; сналажење у раду са
компјутером

8 - Разговор о личним способностима
- Изражавање мишљења
- Читање о талентованим људима
- Слушање интервјуа и попуњавање формулара
- Писање е-mail писма пријатељу
- Разумевање и давање једноставних упутстава и

команди
- Идентификација и именовање особа, објеката, итд.

- Према упутствима наставника или са СD ученици
повезују појмове у вежбама, допуњују информације,
селектује тачне и нетачне исказе, утврђују
хронологију и сл.)

- Ученик усклађује интонацију, ритам и висину гласа са
сопственом комуникативном намером и степеном
формалности говорне ситуације

- Ученик једноставним речима описује лица, догађаје,
ситуације и предмете и упоређује их са другима

- Ученици уз асистенцију наставника попуњавају
различите облике формулара

Традиција и обичаји у културама земаља
чији се језик учи; знаменитости,
интересантна места и дешавања у већим
градовима земаља чији се језик учи;
знаменити људи и популарне личности,
њихова делатност (у земљама чији се језик
учи)

8 - Разговор о градовима
- Симулирање телефонског разговора
- Читање туристичког дневника са путовања и

брошура о градовима
- Слушање телефонских разговора и ситуација о

сналажењу у градовима
- Писање кратких е-mail порука пријатељима
- Изражавање припадања и поседовања

- Ученици комуницирају у паровима, малим и
великим групама (мини-дијалози, игра по улогама,
симулације)

- Ученици „преводе“ исказ у гест и гест у исказ
- Ученици у паровима или мањим групама заједно

праве писани или илустровани материјал
(извештај/дневник са путовања)

- Ученици проналазе недостајуће речи (употпуњују
низ, проналазе „уљеза“, решавају укрштене речи)

- Ученик се подстиче да употреби познату реч сличног
значења уместо непознате или да самостално нађе
њено значење у речнику

Развијање позитивног односа према 8 - Разговор на тему путовања - Ученици активно учествују у играма у паровима



Садржаји програма Број
часова Начин и поступак остваривања програма Активности у образовно-васпитном раду

животној средини и другим живим бићима
(описивање времена, прогноза,
загађивање/заштита човекове околине);
становање (предности живота у селу и
граду); однос према здрављу (развијање
свести о здравом начину живота)

- Тражење информација
- Читање о сафарију и животу номада
- Слушање огласа емитованих на радију
- Описивање неког предела или дела земље
- Описивање лица и предмета

- Ученици повезују звучни материјал са илустрацијом
и текстом, повезују наслов са текстом или пак
именују наслов

- Ученик препричава и интерпретира у неколико
реченица садржај писаних, илустрованих и усмених
текстова користећи познате језичке елементе

- Ученици препознају везе између група гласова и
слова

Професионална оријентација (жеље и
реалне могућности у вези са даљим
школовањем и усавршавањем)

6 - Исказивање просторних односа, релација и
величина

- Давање и тражење информација о себи и другима
- Изражавање физичких сензација и потреба
- Тражење и давање обавештења

- Ученици одговарају на једноставна питања у вези са
текстом (тачно/нетачно, вишеструки избор)

- Ученици повезују краћи текст и реченице са сликама
и илустрацијама

- Ученици самостално пишу краћи текст
- Ученици сами решавају тестове са вишеструким

избором одговора, попуњавањем изостављеног...
Писмени задаци, контролни задаци,
тестови

6 - Самостално сналажење у проблемима за правилно
коришћење граматичких целина

- Упознавање са синтаксом реченице Самостално
закључивање и логичко повезивање стечених знања

- Обједињавање наученог из разних области

- Индивидуални рад и одговори на постављена
питања

- Примена наученог у вези са задатом темом

Пројекти 4 - Рад на пројекту као задатку који остварује
корелацију са другим предметима

- Размена идеја и различитих индивидуалних
приступа и погледа истој теми или предмету

- Развијање тимског рада и колективног духа ученика
- Расподела дужности и задатака према афинитету,

склоностима и способностима ученика
- Решавање мање или више сложених задатака у

реалним и виртуелним условима са јасно одређеним
контекстом, поступком и циљем

- Мануелне активности ученика

- Наставник подстиче ученике на студиозни и
истраживачки рад

- Наставник упућује ученике на фазе израде пројекта
- Наставник указује ученицима важност добре

припреме као гаранције за позитиван исход
- Наставник даје смернице и инструкције у вези

израде пројекта да би ученицима било потпуно јасно
шта треба да буде крајњи резултат сваког
појединачног пројекта

- Ученици трагају за информацијама из различитих
извора (интернет, часописи, проспекти, радио,
телевизија, библиотека...)

- Наставник наглашава појединости или идеје које
воде у добар пројекат као одговор на задату тему

- Ученици праве паное, постере, изводе вербалну
презентацију пројекта

Граматички садржаји
Именице (сложенице, колокације, суфикси
за грађење)
Придеви (сложени, суфикси за грађење,
негативни префикси)
Предлози (после придева, после глагола, у
одређеним изразима)

20 - Рецептивно разумевање и продуктивно коришћење
граматичких садржаја

- Сви граматички садржаји уводе се са што мање
граматичких објашњења осим уколико ученици на
њима не инсистирају

- Њихово познавање се евалуира и оцењује на основу
употребе у одговарајућем комуникативном

- Наставник охрабрује ученике да сами посматрањем
покушају да открију граматичка правила

- Наставник задаје ученицима да прикажу откривена
граматичка правила у облику шеме

- Ученици се подстичу да користе што је могуће више
познату лексику у примерима и вежбањима

- Ученици уочавају дистинктивна обележја која указују
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Глаголи
- The Past Perfect Tense
- Индиректни говор : искази и питања
- Пасив: The Present Simple, The Past Simple,

The Present Perfect Tense & The Future
Tense

- Пасив уз модалне глаголе, пасив уз глагол
get

- The Future Continous Tense
- Модални глаголи (у прошлости, о

садашњим догађајима, о прошлим
догађајима)

- Први и други кондиционал
- Трећи кондиционал
- Препозиционални и фразални глаголи
- Прилози и прилошке одредбе

(интензификатори)
Бројеви (велики бројеви, читање децимала и
разломака, давање бројчаних процена и
поређења)
Везници
Реченичне конструкције
Идиоматски изрази

контексту на граматичке специфичности (род, број, глаголско
време, лице...)

- Само најнеопходнија додатна објашњења наставник
заснива на анализи најчешћих граматичких грешака
својих ученика

- Наставник указује ученицима на неразумевање или
неспоразум као могуће последице граматичке
непрецизности/нетачности

- Ученик треба да препознаје и користи граматичке
садржаје предвиђене овим наставним програмом
(препознаје и употребљава глаголске облике који
изражавају садашњост, прошлост или будућност;
употребљава прилоге и придеве на правом месту и у
правом контексту; разликује употребу једнине и
множине код именица; итд.)

- Ученик смислено повезује реченице у шире целине
- Ученик усмерава пажњу, пре свега, на оно што

разуме
- Ученик покушава да одгонетне значење на основу

контекста и проверава питајући другога
- Ученик обраћа пажњу на речи/изразе који се више

пута понављају



TEME ZA 8. RAZRED

GODISNJI FOND CASOVA 72

ISHODI PO TEMAMA

1.Problems

Učenik treba da :

-Gramatika:Present perfect,past simple,past continuous,članovi

-razgovara o prošlosti,opisuje ljude,razgovara o problemu vršnjačkog nasilja

-upotrebljava prideve kojima opisuje fizički izgled osobe,kao i karakterne crte ličnosti

-diskutuje na temu nasilja

-Piše projekat na temu“Pop muzika”

2.Place and time

Učenik treba da:

-Gramatika:will I going to za budućnost,prvi kondicional

-govori o planovima za budućnost



-piše projekat na temu“Obrazovanje u mojoj zemlji”

-stiče nova znanja o obrazovanju u SAD-u

3.Risks

Učenik treba da :

-Gramatika:drugi kondicional,so…that,povratne zamenice,članovi

-ume da upozori i da savet

-piše projekat na temu“Oblasti moje zemlje”

-stiče nova znanja o oblastima Engleske

4.Can I ask...?

Učenik treba da:

-Gramatika:upitne rečenice,gerund,frazalni glagoli

-napiše molbu,sačini formalno pismo

-koristi vokabular vezan za sredstva javnog informisanja,poslove i prestupe

-piše projekat o životu tinejdzera

-stiče nova znanja o odnosu mladih prema novcu

5.Buying and selling

Učenik treba da:

-Gramatika:Pasiv,modalni glagoli u pasivu,predlozi,odnosne rečenice



-razgovara i sluša priče o neobičnim hotelima,putovanjima,trošenju novca

-piše projekat na temu „Kako ljudi troše novac”

-stiče nova znanja o engleskom jeziku

6.Protest

Učenik treba da :

-Gramatika:indirektni govor,say/tell,indirektna pitanja

-postavlja I daje odgovore na učtiva pitanja

-razgovara i diskutuje na temu ljudskih prava

-piše projekat o najpoznatijim istorijskim dogadjajima

-stiče nova znanja o Oxfordu i Kembridzu


